
 

 

 

AO SENHOR ALLISON MAICON BENTO PRETTO,  

PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

Ref.: Tomada de Preços 005/2020 - Contratação de empresa especializada para 

Construção do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), situada na Rua 

Xavantes, s/n – Centro, no Município de Cabixi – RO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W. E. ENGENHARIA LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ sob o nº 07.164.059/0001-64, com sede estabelecida na Av. 

Marechal Rondon, nº 3678, sala A – Centro - CEP nº 76.993-000, município de 

Colorado do Oeste/RO, por meio de seu representante legal, o sr. Wendell Rodrigues 

de Oliveira Lima, portador do CPF n° 021.867.184-99, vem, respeitosamente, a 

presença de Vossa Excelência, com fundamento na legislação vigente, propor: 

 

 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

Em face da decisão que Habilitou a empresa G2 CONSTRUÇÕES E 

EMPREENDIMENTOS EIRELI no certame epigrafado conforme ATA n° 01 de 

09/10/2020, o que o faz pelas razões que passa a expor. 

 

 

 



 

 

I - DA SÍNTESE DOS FATOS: 

 

A Prefeitura Municipal de Cabixi abriu o Edital de Licitação Tomada de 

Preços n° 005/2020 para Contratação de empresa especializada para Construção do 

Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), situada na Rua Xavantes, s/n – 

Centro, no Município de Cabixi – RO. 

 

Conforme consignado na Ata da Sessão, ocorrida no dia 09/10/2020, a 

Comissão Permanente de Licitação reuniu-se e, diante de questionamentos da 

Recorrente, quais dentre outros, apontou acerca da Habilitação da empresa G2 

CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI. A referida empresa apresentou 

uma cópia não autenticada do Alvará de Localização e Funcionamento, o SINTEGRA 

com a situação cadastral BAIXADA e ainda apresentou a Certidão de Registro e 

Quitação da Empresa no CREA sem validade, devido a não atualizada cadastral 

referente a Segunda Alteração Contratual junto ao CREA.  

 

Passamos aos fundamentos que ensejam o provimento do presente. 

 

II - MÉRITO - DA NECESSÁRIA REFORMA DA DECISÃO, INABILITAÇÃO DA 

EMPRESA G2 CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI 

 

A empresa G2 CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, 

descumpriu o Edital, em mais de um ponto, senão vejamos o disposto em Edital: 

 

16.5. Os documentos exigidos deverão ser apresentados em original ou por 
qualquer processo de cópia indeléveis e legíveis, devidamente 
autenticadas em Cartório ou por servidor da CPL da Prefeitura Municipal de 
CABIXI/RO (antes da sessão inaugural), ou ainda, através de publicação em 
órgão da Imprensa Oficial, sob pena de inabilitação. 
... 
 
 
17.3. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL:  
... 
c) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal, 
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto contratual (SINTEGRA);  
 

 
 
 



 
 
A Inscrição Cadastral de Contribuinte Estadual (SINTEGRA) 

apresentada pela empresa não está ATIVA e sim com a situação cadastral BAIXADA. 
A empresa apresentou o Alvará de Localização e Funcionamento como 

Prova de Inscrição no Cadastro Municipal, entretanto este documento é uma cópia não 
autenticada, não demonstrando ser um documento emitido pelo internet, conforme 
questionado. 

Sendo assim os sub-itens 16.5 e 17.3 alínea c) não foram atendidos. 
 

E ainda, o sub-item 17.5:   
 
17.5. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:  
 
a) Comprovação de registro ou inscrição da licitante/bem como de seu (s) 
responsável (is) técnico (s), junto ao Conselho Regional de Engenharia E 
Agronomia (CREA), Conselho de Arquitetura e Urbanismo - (CAU) dentro de 
seu prazo de validade, observando as normas vigentes estabelecidas pelos 
respectivos Conselhos.  

 
A empresa apresentou sua SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

datada em 15 de abril de 2018, onde alterou o Objeto Social da empresa, ou seja, as 
atividades que a empresa pode exercer. Entretanto está alteração contratual não foi 
informada ao CREA, sendo a Última Alteração Contratual cadastrada junto ao CREA, 
datada de 27/08/2013. Logo, a Certidão de Registro e Quitação da empresa perde sua 
validade, conforme se certifica na própria certidão. 

 

 
 



 
 
 

Pois bem! 

 

Pelo princípio do vínculo ao instrumento convocatório, a Comissão 

Julgadora não pode criar novos critérios de julgamento sem observância ao disposto 

no edital. 

 

III - REQUERIMENTO 

 

Isto posto, diante da plena comprovação da inobservância as regras da 

competição pela G2 CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI requer o 

recebimento do presente recurso, em seu efeito suspensivo, nos termos do art. 109, § 

2º, da Lei 8.666/93 e no mérito seja dado provimento ao presente recurso para 

fins de reformar a decisão que Habilitou a referida empresa G2 CONSTRUÇÕES 

E EMPREENDIMENTOS EIRELI. 

 

Termos em que, pede provimento. 

 

 

 

Colorado do Oeste/RO, 13 de outubro de 2020. 

 

 

 

 

 

 

W. E. ENGENHARIA LTDA – EPP 
Wendell Rodrigues de Oliveira Lima 

CPF: 021.867.184-99 
 

 

 


